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कोण्या एके काळी, भारतातील एका छोट्याशा गािात एक िदृ्ध स्त्री राहात 
होती. सगळेजि ततला आजी म्हित असत. ततला बागकाम करायला 
आिडत असे. ततची भाजीची बाग गािात सिोत्कृष्ट होती. एके दििशी 
आजीला ततच्या मुलीचे पत्र आले. ही मुलगी जंगलाच्या िसुऱ्या टोकाला 
राहात होती.   

पत्रात ललदहले होते, “आई, बऱ्याच दििसातं तुला पादहलं नाही. तुझी 
आठिि येतये. मला भेटायला ये.”  

मग आजी जंगलाच्या िसुऱ्या टोकाला जायला तनघाली. हा प्रिास खूप 
धोक्याचा होता. िाटेत ततला तीन भकेुली श्वापिे भेटली: लबाड कोल्हा, 
भीततिायक अस्िल आणि तगडा पट्टय्ापट्टय्ाचंा िाघ. आजी आपली हुशारी 
िापरून या जनािरांपासनू स्ित:चा बचाि करून जंगल पार करेल? ती घरी 
सुखरूप पोहोचेल?  

ही कथा धाडस, चातुयय आणि पे्रमाची कहािी आहे. मुलानंा ती नक्की 
आिडले.  
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कोण्या एके काळी, भारतातील एका छोट्याशा गािात एक िदृ्ध 
स्त्री राहात होती. सगळेजि ततला आजी म्हित असत. ततला 
बागकाम करायला आिडत असे. ततची भाजीची बाग गािात 
सिोत्कृष्ट होती.  

आजी आपल्या लहानशा झोपडीत एकटीच राहात असे. ततची 
झोपडी गािाच्या सीमेिर असलेल्या एका घनिाट जंगलानजजक 
होती. कधीकधी जंगलात हत्ती चालत जाऊ लागले की त्याचा थप-
थप-थप असा आिाज ततला ऐकू येई. कधी सकुलेल्या 
पालापाचोळयांतून सरपटत जािाऱ्या पाली-सरडयांचा खस-खस असा 
आिाज ततला ऐकू येई.   

पि आजीला त्याची पिाय नव्हती. कारि ततचे रक्षि करायला 
ततच्याकड,े काळू आणि बाळू, हे िोन एकतनष्ठ कुत्र ेहोते. त े
बागकामातही ततला छोटीमोठी मित करत असत.  



एके दििशी आजीला ततच्या मुलीचे पत्र 
आले. ही मुलगी जंगलाच्या िसुऱ्या टोकाला 
राहात होती.  

पत्रात ललदहले होते, “आई, बऱ्याच दििसातं 
तुला पादहलं नाही. तुझी आठिि येतेय. मला 
भेटायला ये.”.  

आजीलाही आपल्या मुलीची खूप आठिि 
येत होती. ततने मुलीकड ेजायचे ठरिले. पि 
ततला दहसं्त्र श्वापिे असलेल्या जंगलातून प्रिास 
करण्याचे भय िाटत होते. मग ती स्ित:शी 
म्हिाली, “आयुष्यात थोडसंंही साहस नसेल तर 
काय मजा?” 

आपले सामान बांधून ततने लाडक्या 
कुत्रयांचा तनरोप घेतला. “काळजी करू नका, 
पोरांनो. मी लिकरच परतने. आपल्या 
बागेची चांगली काळजी घ्या,” ती म्हिाली.  
 “भू-भू! आम्ही नाही विसरिार. आम्ही 
जंगली जनािरानंा पळिून लािू. तुला काही 
मित लागली तर हाक िे, आम्ही नक्की 
येऊ,” काळू-बाळू म्हिाले.    



आजी जंगलातून जाऊ लागली. खट्-खट्-
खट्. लाल रंगाचा एक लबाड कोल्हा ततला 
िाटेत भेटला.   

“अरे व्िा, आजी!” आपले टोकिार िात 
विचकत, ओठािंरून जीभ फिरित तो 
म्हिाला. “फकती छान! मी भुकेने कासािीस 
झालो आणि नेमक्या िेळी तू आलीस.” 

आजीचे ह्रिय धड-धड करू लागले. पि 
आपि घाबरलो आहोत, हे ततने कोल्याला 
जाििू दिले नाही.  

“तू नाश्तत्यासाठी मला खायचा विचार 
करत असशील तर काही िायिा नाही,” ती 
म्हिाली. “मी फकती काटकुळी आहे बघ! मी 
मुलीच्या घरून परतेन तेव्हा खूप जाडजूड 
झालेली असेन कारि ती स्ियपंाक उत्तम 
बनित.े त्यािेळी हिं तर खा मला.” 

“चांगली कल्पना आहे!” अस ंम्हित 
कोल्याने आजीला िाट मोकळी करून दिली.  



आजी जंगलाच्या आतपयतं पोहोचली,  
खट्-खट्-खट्.  

िाटेत ततला एक केसाळ काळे कुळकुळीत अस्िल भेटले.  

“अरे व्िा आजी!” आपली नखे एका िगडािर रगडून धारिार 
करत तो म्हिाला. “फकती छान! मी भकेुने कासािीस झालो 

आणि नेमक्या िेळी तू आलीस.” 

आजीचे ह्रिय धड-धड करू लागले. पि आपि घाबरलो 
आहोत, हे ततने अस्िलाला जाििू दिले नाही.  

“तू िपुारच्या जेििासाठी मला खायचा विचार करत असशील 
तर काही िायिा नाही,” ती म्हिाली. “मी फकती काटकुळी आहे   
बघ! मी मुलीच्या घरून परतेन तेव्हा खूप जाडजूड झालेली    

 असेन कारि ती स्ियंपाक उत्तम बनिते. त्यािेळी हिं तर  
     खा मला.” 

         

“चांगली कल्पना आहे!” अस ंम्हित अस्िलाने आजीला िाट मोकळी करून 
दिली. 



आता आजी जंगलाच्या अगिी घनिाट भागात पोहोचली,  
खट्-खट्-खट्.  

अचानक िाटेत ततला एक तगडा, पट्टय्ापट्टय्ांचा िाघ भेटला.  

“अरे व्िा आजी!” गुरगुरत, शपेटी हलित तो म्हिाला. “फकती 
छान! मी भुकेने कासािीस झालो आणि नेमक्या िेळी तू आलीस.” 

आजीचे ह्रिय धक्-धक् करू लागले. पि आपि घाबरलो आहोत, 
हे ततने िाघाला जाििू दिले नाही.  

“तू रात्रीच्या जेििासाठी मला 
 खायचा विचार करत असशील तर  
काही िायिा नाही,” ती म्हिाली. “मी फकती 

काटकुळी आहे बघ! मी मुलीच्या घरून परतेन तेव्हा 
खूप जाडजूड झालेली असेन कारि ती स्ियंपाक 
उत्तम बनिते. त्यािेळी हिं तर खा मला.” 

“चांगली कल्पना आहे!” अस ंम्हित िाघाने आजीला िाट मोकळी करून दिली. 



आजी मुलीच्या घरी पोहोचली. ततथे नातिंडासंोबत 
खेळत आणि शेजाऱ्यांशी जंगलातील साहसी प्रिासाच्या 
गप्पा करत ततचे दििस िार आनंिात गेले.   

ततथे मुलीच्या बागेत ततने खोिकाम, पािी घालण्याचे 
काम आणि माशाच्या हाडांचे आपले खास खत घालण्याचे 
कामही केले. त्यामळेु बागेत मोठमोठ्या आकाराच्या भाज्या 
उगिल्या. चार गािातील लोक मुद्दाम त्या भाज्या 
बघण्यासाठी येऊ लागले आणि त्यांचे तोंड भरून कौतुक 
करू लागले. आजीने मुलीने बनिलेल्या रुचकर पिाथांचा 
भरपूर आस्िाि घेतला आणि जंगलातील श्वापिांना 
सांचगतल्याप्रमािे ती चांगलीच जाडजूड झाली.  



शेिटी ती मुलीला म्हिाली, “आता मला घरी परतायला पादहजे. 
काळू-बाळू आणि माझी बागसुद्धा माझी िाट बघतायत. पि 
जंगलातले कोल्हा, अस्िल आणि िाघसदु्धा माझी िाट बघत 
असतील. यािेळी मी त्यांना काहीतरी सांगून िसिू शकत नाही.” 

“काळजी करू नकोस,” मुलगी म्हिाली. “आपि थोडा विचार 
करू.” 

िोघे बागेत जाऊन 
शांतपिे विचार करू 
लागले. ततथे त्यांना 
मोठमोठे भोपळे दिसले. 
मग त्यांना एक युक्ती 
सुचली. 

मुलीने सिायत मोठा 
भोपळा उचलला आणि 
त्याला आतून पोकळ केला. 
आजी त्याच्या आत जाऊन 
बसली. भोपळयाची साल 
जाडजूड आणि गेंडयाच्या 
कातडीसारखी टिक होती. 
त्यामळेु आजी आतमध्ये 
आरामात बस ूशकली. 
मुलीने आईला िाटेत 
खायला भात आणि चचचं 
दिले. मग भोपळयाचा 
िरचा कापलेला भाग ततने 
बंि करून भाताने 
चचकटिून टाकला.  

 
“आता कुिाला कळिार 

नाही की तू आतमध्ये 
आहेस,” मुलगी म्हिाली.  

पि मग आजीला आपल्या 
लाडक्या कुत्रयाचंी आठिि येऊ 
लागली. त्यांनी आपल्या बागेची 
काळजी घेतली असेल का? उंिरांनी 
आणि पक्षयानंी बागेची नासधूस तर 
केली नसेल?  अशा नाना शंका 
ततच्या मनात येऊ लागल्या.  



मग ती भोपळा 
घेऊन जंगलाच्या 
सीमेिर गेली आणि 
त्याला जोरात धक्का 
दिला. गरगर फिरत 
भोपळा जंगलातून पुढे 
पुढे जाऊ लागला.  

थोडयाच िेळात भोपळा जंगलाच्या त्या भागात पोहोचला जजथे िाघ 
आजीची िाट बघत होता. िाघाने एिढा मोठा भोपळा कधी पादहला 
नव्हता. हे काय आहे, त्याला कळेना.  

 

“काय विचचत्र प्रािी आहे हा!” तो ओरडला.  

भोपळयाच्या 
भोिताली फिरून 
िाघाने िास घेतला. 
भोपळा सिय बाजंूनी 
बंि होता. त्यामुळे 
िाघाला आजीचा 
िास काही आला 
नाही.  



भोपळयात बसलेली आजी पातळ, उंच आिाजात 
गाऊ लागली, “मी तर गरगरिारा भोपळा, गािं 
गात राहातो. धक्का िे मला, मग िरू मी जातो.” 

“हो एिढं करू शकतो मी,” िाघ म्हिाला. “ती म्हातारी 
केव्हा परतिार कळत नाही. मला खूप भकू लागलीय.” 

त्याने भोपळयाला आपल्या डोक्याने जोरात धक्का दिला. 
भोपळा िर-खाली उसळत पुढे जाऊ लागला.  

धडाम-धडाम, भोपळा उसळत तनघाला..  

“बाप रे बाप!” आजी उद्गारली. “थोडक्यात िाचले! हा 
भोपळा आतून मऊ आहे ते बरंय, नाहीतर माझ्या हाडांचा 
पार खुळखुळा झाला असता.” मग ततने चचचेंसोबत थोडा 
भात खाल्ला.  



काही िेळाने भोपळा जंगलाच्या त्या भागात पोहोचला 
जजथे अस्िल िाट बघत होते. त्यालाही हा भोपळा नेमकं 
काय आहे, हे कळले नाही.  

“काय विचचत्र जनािर आहे!” तो ओरडला. तो 
भोपळयाभोिती िास घेत फिरला. पि भोपळा भाताने 
चचकटिून बंि केलेला असल्यामुळे अस्िलाला आजीचा िास 
आला नाही 

आजी गाऊ लागली, “मी तर गरगरिारा भोपळा, 
गािं गात राहातो. धक्का िे मला,  
मग िरू मी जातो.” 

“हो एिढं करू शकतो मी,” अस्िल म्हिाले. “ती म्हातारी 
केव्हा परतिार कळत नाही. मला खूप भकू लागलीय.” 

त्याने भोपळयाला आपल्या पजंाने जोरिार तडाखा दिला. 
भोपळा िेगाने गरगरत पुढे जाऊ लागला.  

चट-पट, चट-पट, भोपळा गरगरू लागला. 
    “बाप रे बाप!” आजी म्हिाली. “थोडक्यात िाचले!” 

“या भोपळयाची साल जाडजूड आणि 
टिक आहे म्हिून बरं, नाहीतर माझ ं
डोकं िेडया पीरासारखं गरगरलं असतं.” 
मग ततने चचचेंसोबत थोडा भात 
खाल्ला.   



उसळत, उडया मारत, गरगरत भोपळा 
पुढे जात रादहला आणि जंगलाच्या 
टोकानजजक पोहोचला.  

“आता आिखी थोडासाच िेळ!” आजीच्या 
मनात आले.  

भोपळा जंगलाच्या त्या भागात पोहोचला 
जजथे कोल्हा आजीची िाट बघत होता.  

“हे काय आहे?” तो ओरडला आणि 
भोपळयाभोिती फिरून िास घेऊ लागला.  

आजी गाऊ लागली, “मी तर गरगरिारा 
भोपळा, गािं गात राहातो. धक्का िे मला, 
मग िरू मी जातो.” 

पि चतुर कोल्हा म्हिाला, “मी 
शंभरिा गािात गेलोय, कोंबडया चोरायला. 
पि गािारा भोपळा मी आजिर कधी 
पादहला नाही. नक्कीच कुठेतरी पािी 
मुरतंय.” त्याने आपल्या तीक्षि िातांनी 
भोपळयाला पकडले. तो त्याला पुढेमागे 
जोरजोरात हलिू लागला. त्यामुळे 
चचकटिलेल्या भागािरचा भात सटुला 
आणि उघडा पडला.  

त्यातून आजी धापकन ्बाहेर येऊन 
पडली.  



“अस्सं, आजी!” कोल्हा िात 
काढून हसला. 

“फकती छान जाडजूड झालीयस! 
या भोपळयात काय करत होतीस?” 

“शेिटी पकडलसं तू मला,” आजी म्हिाली. 
“आता मला तू खाऊन टाकिंच योग्य आहे. पि 
एक विनंती आहे माझी. तू मला खाण्याआधी मी 
शेिटचं एक गािं गाऊ का?” 

“बरं, बरं,” लाळ गाळत कोल्हा म्हिाला. “पि 
जास्त िेळ गाऊ नकोस.” 

“जास्त नाही गािार,” आजी म्हिाली. मग खूप 
मोठ्या आिाजात ती गाऊ लागली.  

“काळू, बाळू, त-त-त! 
काळू, बाळू इथे या पळत! 
काळू, बाळू मला करा मित!” 



गािात काळू आणि बाळूने आजीचा आिाज 
ऐकला. ती संकटात आहे, याची त्यांना जािीि 
झाली. ते िाऱ्यासारखे िेगाने जंगलाकड ेधािू लागले. 
धािताना ते गुरगुरत िात भयानकपिे विचकत होते.  

त्यांनी कोल्याचा पाठलाग करून त्याला पळिून 
लािले. त्यानंी कोल्याला एिढे घाबरिले की तो 
पुन्हा त्या भागात कधीच परतला नाही.  



आजीने आपल्या लाडक्या 
कुत्रयांना मायेने कुरिाळले. 

“आभार, पोरांनो! तुम्ही माझा 
जीि िाचिलात,” ती म्हिाली.   

“भ!ू भ!ू” काळू आणि बाळू 
विनम्रतेने म्हिाले. “िार काही नाही 
केल ंआम्ही.” 



l 

घरी पोहोचल्यािर भाजीने भरगच्च 
िुललेली आपली बाग पाहून आजी 
हरखली. काळू आणि बाळूने त्यांचे काम 
चोख बजािले होते.   

आजीने अगिी ताज्यातिान्या भाज्या 
तनिडून तोडल्या आणि चविष्ट णखचडी 
बनिली. भात आणि डाळीसोबत त्यात 
ततने कोबी, मटार आणि पाढंरे बटाटेही 
टाकले.    

सगळयांनी एकत्र बसून णखचडी खाऊन 
टाकली.  



समाप्त   


